Ter promotie van het 'boomcadeau' en de Boomplantdag van Natuurmonumenten, heb
ik in 2014 mensen geïnterviewd tijdens de Boomplantdag. De teksten zijn zowel online
als voor print gebruikt. Hieronder enkele prints en interviews.

tekst Esther Derks beeld Andries de la Lande Cremer

Marjolein en Fatima verloren hun beste vriendin door het ongeluk met MH17. De boom
verbindt hen met Desiree en met elkaar.
'Van een vriendin kregen we deze boom cadeau om onze beste vriendin Desiree te herdenken.
We hebben onze liefste vriendinnen meegenomen om ons vandaag te steunen. Het is fijn om
leven te planten. Een mooie boom die verder leeft. Iets wat Desiree is ontnomen.
Afgelopen zomer ondernam ze met haar vriend haar eerste verre reis; naar Bali.
De pijn van haar plotselinge dood, door het ongeluk met MH17, is nog steeds intens aanwezig.
Zij betekende onbeschrijflijk veel voor ons.
De boom verbindt ons met Desiree en met elkaar. Het samen delen van het verlies is heel erg
belangrijk voor ons. In elkaar vinden we Desiree weer terug, omdat we haar zo door en door
kenden. Al deze vriendinnen om ons heen hadden iets bijzonders met haar. Deze boom is nu iets
van ons samen, een intieme plek waar we naar terug kunnen gaan om aan haar te denken.'

Door twee bomen naast elkaar te planten bezegelen Willibrord en zijn vriend Andrew hun
liefde voor elkaar. Samen groeien ze oud.
'Andrew en ik zijn al jaren lid van Natuurmonumenten. We zijn stadsmensen, maar houden
tegelijkertijd ontzettend van de natuur. Vooral van bomen. Andrew was jarig en ik zocht een
origineel cadeau. Ik lees met veel plezier de Puur natuur en had al vaker de Boomplantdag voorbij
zien komen. Toen ik zag dat je iemand een boom cadeau kon geven dacht ik: Dat is het!
Daarnaast besloot ik zelf ook een boom te planten. De eikenboom is een robuuste boom die
prachtig verkleurt in de herfst.
We zijn al 27 jaar samen en zien het planten van twee bomen als een mooie manier om onze
liefde te bezegelen. Het is een romantisch idee dat we samen groot en oud groeien.'

Voor elk van haar vier kleinkinderen heeft Anita een boom geplant. Ze vindt het mooi dat
er iets met ze meegroeit.
'Vandaag hebben we vier bomen geplant. Voor ieder kleinkind één. Twee lijsterbessen en twee
berken. Bomen zijn voor mij een symbool van groei. Voor de geboorte van mijn dochter heb ik
jaren geleden een boom geplant in het Amsterdamse bos. Die groeit haar leven lang met haar
mee.
Ik geniet er ontzettend van om mijn kleinkinderen met zoveel enthousiasme bomen te zien
planten. Met z'n allen in de natuur, daar heb ik nu veel behoefte aan. Zeker na de moeilijke
periode die we achter de rug hebben. Als je goed kijkt zie je dat ik een neusprothese draag.
Vanwege een tumor is mijn neus geamputeerd. Dat is heel verdrietig, maar ik ben dankbaar dat er
geen uitzaaiingen zijn gevonden. Het feit dat jullie mij, ondanks mijn neus prothese, hebben
uitgekozen om op de foto te gaan vervult me met trots.'
- Anita heb ik later over haar neusprothese geïnterviewd voor Margriet -

De natuur heeft Anne-Marie een zoon geschonken. Nu geef zij de natuur iets terug.
'Het mooiste cadeau dat ik van de natuur heb gekregen is een kind. Door een boom te planten
geef ik de natuur iets terug. Ik hoop dat mijn zoontje Seth zich goed weet te aarden in het leven,
dat hij zijn wortels stevig vastzet en uitgroeit tot een sterk persoon. De lijsterbes is zijn
geboorteboom. Aan de hand van de Keltische boomhoroscoop heb ik dat berekend.
Het heeft vier jaar geduurd voordat ik in verwachting raakte. Dat maakt de komst van Seth voor
mij extra bijzonder. Met de hele familie hoop ik hier ieder jaar weer een bezoekje te kunnen
brengen aan zijn levensboom. Ons boompje staat dichtbij een grote, stoere eik. Dat is zijn
voorbeeld en zo hopen we de boom weer terug te vinden in het bos.'
De dochters van Petra planten een berk en een eik. Ze staan voor blijdschap en leven.
'Voor ons is het planten van een boom een uitdrukking van onze liefde voor de natuur. We
hebben twee bomen geplant. Voor iedere dochter één. Een berkenboom en een eikenboom. Ze
staan voor blijdschap en leven.
Mijn dochters Sanne en Eva hebben een mooie spreuk in de boom gehangen: zorg dat je hard en
lang doorgroeit, dan kom ik nog wel een keer kijken.
Op de achterkant van het houten schijfje hebben mijn giebel meiden nog iets anders geschreven,
namelijk: dat we de jackpot winnen. Als dat gebeurt kopen ze een paard.'

Kees heeft dankzij zijn vrouw de natuur leren waarderen. Nu wil hij zijn liefde voor de
natuur aan zijn kleinkinderen doorgeven, door het planten van een boom.
'Ik heb de boom geplant voor mijn kleinkinderen. Een mooi symbool van het leven. Zij zullen de
boom als het goed is groot zien groeien. Ik vind het heel fijn om dit samen met hen, op zo'n
heerlijke zonnige dag, te kunnen doen.
Ik ben opgegroeid in de grote stad en wist niet zoveel van de natuur. Mijn vrouw Irene heeft me
aan de hand het bos ingeleid en me geleerd over soorten planten en dieren. Zij heeft al die kennis
en liefde voor de natuur vanuit haar jeugd meegekregen. Dat wil ik nu ook voor mijn
kleinkinderen.
Als oud officier van justitie dacht ik bij het uitkiezen van de boom aan de uitspraak: recht spreken
onder de eikenboom. Vandaar dat ik gekozen heb voor deze krachtige boomsoort.'

Claudia plant een boom voor haar overleden zoontje.
'Ik plant een boom voor mijn overleden zoontje. Hij zou nu één jaar zijn geworden, net zo oud
als het berkenboompje. De boom groeit verder en neemt de gedachte aan mijn zoon daarin mee.
Mijn zus, zwager, neefje en twee vriendinnen hebben mij deze boom gegeven.
Ik vind het fijn dat ik nu iets tastbaars en vol leven heb, waarnaar ik terug kan gaan. Een berk
vind ik een mooie, sterke boom. Hij wordt groter en groter, net zoals mijn zoon ook volwassen
zou zijn geworden.'

